
Zaproszenie do złożenia oferty.
Dotyczy: Zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszt ochrony imprez

w 2019r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 w/w ustawy)

I Zamawiający:

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko

NIP: 845-10-33-603

II Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprez realizowanych zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r z późniejszymi zmianami oraz innych wydarzeń
organizowanych przez Giżyckie Centrum Kultury w sezonie 2018r. (kwota za jedną roboczogodzinę 
pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, przygotowanie 
dokumentacji, kierownik ochrony itd.).

Wg niżej przedstawionego harmonogramu:

1 maja 2019r. – WIELKIE OTWARCIE SEZONU – impreza rekreacyjna – 15 pracowników 

24 maja 2019r. - ŚWIĘTO MIAST PARTNERSKICH – impreza masowa (1000 uczestników) – 17 
pracowników

25 maja 2019r. - DNI GIŻYCKA –  impreza masowa (2000 uczestników) – 27 pracowników 

1 czerwca 2019r. - DZIEŃ DZIECKA – impreza rekreacyjna – 3 pracowników 

23 czerwca 2019r. - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – impreza rekreacyjna – 7 pracowników

29 czerwca 2019r. - SILENT DISCO – impreza rekreacyjna – 10 pracowników

30 czerwca - Jarmark św. Brunona – impreza rekreacyjna – 3 pracowników

6 lipca 2019r. - GIŻYCKO BAROQUE FESTIVAL – impreza rekreacyjna – 10 pracowników

12 lipca 2019r. - SZANTKI DLA DZIECI – impreza rekreacyjna –3 pracowników

13 lipca 2019r. - SZANTY Z FOLKIEM - impreza masowa (1000 uczestników) –  17 pracowników

28 lipca 2019r. - JAZZ NAD NIEGOCINEM – impreza rekreacyjna –7 pracowników

9-10 sierpnia 2019r. - ŚWIĘTO TWIERDZY BOYEN -zabezpieczenie wjazdu do Twierdzy Boyen – 2 
pracowników

9 sierpnia 2019r. - ŚWIĘTO TWIERDZY BOYEN (DEFILADA WOJSK ULICAMI MIASTA) – 
impreza rekreacyjna – 11 pracowników



10 sierpnia 2019r. - ŚWIĘTO TWIERDZY BOYEN  - impreza masowa (4000 uczestników) – 80 
pracowników

24 sierpnia 2019r. - KOLOROWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI - impreza masowa (2000 
uczestników) –27 pracowników 

31 grudnia 2019r. - SYLWESTER - impreza masowa (1000 uczestników) – 17 pracowników

Harmonogram godzinowy będzie ustalany z wybranym wykonawcą przed planowanym wydarzeniem.

Zakres zamówienia obejmuje:

– przygotowanie planów zabezpieczenia imprez masowych;

– dostarczenie niezbędnej dokumentacji

– ochrona i zabezpieczenie podczas imprez oraz podczas czynności technicznych przed i po nich (wg 
harmonogramu).

III Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

b) dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie
z wymogami posiadanej koncesji.

c) posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

d) Wykonali minimum dwie usługi w roku w zakresie ochrony imprez masowych na ponad 3000 
uczestników imprezy.

IV. Informacje dodatkowe:

1) Osoba do kontaktów z Oferentami -  Marta Dąbrowska  – marta.dabrowska@gck.gizycko.pl, tel. 502 
058 756

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie 
stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

V Sposób oceny ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikiem nr 1, zostanie wyłoniona poprzez porównanie
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złożonych ofert.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa.

4. Harmonogram godzinowy rozpoczęcia i zakończenia imprez będzie podawany bezpośrednio przed każdą 
imprezą.

5. Kryteria wyboru oferty:

– wynagrodzenie

- czas potrzebny na zorganizowanie zabezpieczenia imprezy w nagłych i nieprzewidzianych okolicznościach

VI Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Faktury powinny być wystawiane po każdej imprezie.

VII Miejsce oraz termin składania ofert:

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty  na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. 
Konarskiego 8, 11-500 Giżycko z dopiskiem na kopercie „Oferta na ochronę imprez 2019”  lub 
złożona osobiście w sekretariacie GCK w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na ochronę 
imprez 2019”
do godz 13:00 dnia 8 lutego 2019r.

 Ocena ofert zostanie dokonana po godz. 13:15 dnia 8 lutego 2019r., a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie www.gizyckiecentrumkultury.pl

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gizyckiecentrumkultury.pl

VIII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.gizyckiecentrumkultury.pl

Uprzejmie informujemy, że:



– zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania
przyczyny,

– nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty,

– w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania
oferenta


